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ARCHITEKTURA XX i XXI WIEKU 

Modernizm  

ogólne określenie prądów w architekturze światowej rozwijających się w latach ok. 1918–1975, zakładających 
całkowite odejście nie tylko od stylów historycznych, ale również od wszelkiej stylizacji. Architektura modernistyczna 
opierała się w założeniu na nowej metodzie twórczej, wywodzącej formę, funkcję i konstrukcję budynku niemal 
wyłącznie z istniejących uwarunkowań materialnych. 

Architekci modernistyczni zakładali, że o pięknie budynku stanowi głównie jego funkcjonalność, a w każdym razie, iż 
przede wszystkim muszą zostać spełnione wymogi funkcji, którą ma pełnić obiekt. Jednym z naczelnych haseł 
modernizmu była maksyma Sullivana Form follows function, co tłumaczy się jako forma wynika z funkcji (lub też 
forma następuje po funkcji). Duże znaczenie miały także nawołujące do minimalizmu sentencje Miesa van der 
Rohe Less is more (tłumaczone jako Mniej znaczy więcej) oraz Adolfa Loosa ornament to zbrodnia. Budynek 
stanowić miał dzieło abstrakcyjne. Wszelki ornament był odrzucany. 

Ruch nowoczesny w architekturze nie był zjawiskiem jednolitym i nie posiadał jednoznacznej ideologii. W obrębie 
modernizmu wyróżnić można kilkadziesiąt prądów, kierunków i szkół architektonicznych. Rozgraniczenie pomiędzy 
poszczególnymi prądami modernizmu jest niejasne. 

Modernizm w architekturze nie jest tożsamy z wcześniejszym czasowo i skrajnie różnym ideowo modernizmem w 
sztuce i literaturze, któremu w architekturze odpowiada secesja. 

W przeciwieństwie do stylów historycznych i secesji ruch nowoczesny nie wypracował jednolitych form stylowych ani 
nigdy nie stawiał sobie takiego celu. Istniało dążenie do unikania wszystkiego, co można określić jako cechy formalne. 
Szerokie spektrum ideowe modernizmu obejmowało przynajmniej we wczesnej fazie rozwoju ruchu kilka zasad 
wspólnych dla całego ruchu i to one stanowią raczej wyróżnik architektury powstałej pod jego wpływem. 
Podstawową zasadą, którą kierowali się architekci modernizmu, było poczucie moralnego obowiązku wobec 
społeczności – urbanistyka, architektura i przemysł miały spełniać społeczną misję, ich zadaniem miało być 
demokratyczne i wspólnotowe wychowanie społeczeństwa. Wobec konieczności sprawiedliwego podziału 
przestrzeni życiowej i związanych z nią dóbr, poszukiwano daleko idącej optymalizacji i ekonomizacji. Służyć temu 
miały także nowe technologie, do których chętnie się uciekano. Za najważniejsze zadanie moderniści uważali 
zapewnienie ludności godziwych warunków mieszkaniowych, co spowodowało koncentrację na urbanistyce 
rozumianej jako planowanie osiedli. 

Ponieważ zakładano rozumowe podejście do projektowania, powstające formy poszczególnych obiektów miały być 
rezultatem funkcji i konstrukcji oraz innych warunków brzegowych. Nietrudno dają się jednak zauważyć wspólne 
cechy formalne dla większości budynków modernizmu. Przede wszystkim dotyczą one dyspozycji przestrzennej 
budynku: lekka bryła, unikanie symetrii. Niektóre są bezpośrednim skutkiem poszukiwania efektywnej formy. Należą 
do nich częściowo elementy skodyfikowane przez Le Corbusiera: ściana kurtynowa, wolny plan dzielony 
lekkimi ścianami działowymi, płaski dach z tarasem, szerokie okna wpuszczające dużo światła i w założeniu mało 
niszczące przyrodę posadowienie na słupach (pilotis). 

Wiele cech powstało jednak niejako w proteście wobec sztuczności form architektury XIX wieku: kubiczna bryła 
budynku, zdyscyplinowane stosowanie wszelkiego detalu, duże płaskie i jednolite powierzchnie elewacji – białe lub w 
pastelowych kolorach, okna zlicowane z elewacją i pozbawione wewnętrznych podziałów, stosowanie surowych 
materiałów (beton, stal), obszerne przeszklenia klatek schodowych, a czasem całych elewacji. Inne, jak np. okrągłe 
okna (bulaje lub oculusy), posiadały wyłącznie charakter podkreślającej nowoczesny charakter stylizacji. 

Z ortogonalnym rygorem formalnym koegzystowały w modernizmie wyszukane, skomplikowane, abstrakcyjne, lecz 
zarazem funkcjonalnie zaplanowane kształty, zwłaszcza w przypadku obiektów mieszczących duże pomieszczenia o 
specjalnym charakterze (sala widowiskowa, klub). Wiele budynków skomponowanych jest na zasadzie 
skontrastowania regularnie rozplanowanych skrzydeł biurowych lub mieszkalnych z organicznie ukształtowanymi 
częściami wspólnymi, posiadającymi charakter autonomicznego obiektu. 

W wielu budynkach modernistycznych podane cechy formalne jednak wcale nie występują, wiele jest też budynków 
o podanych cechach, których nie można zaliczyć do nurtu modernizmu. 
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Ludwig Mies van der Rohe, właśc. Maria Ludwig Michael Mies (1886 - 1969) 

W 1908 został przyjęty do biura Petera Behrensa i pozostał w nim do 1912. W 1913 poślubił Adę Bruhn, z którą miał 
trzy córki, a od 1926 do jej śmierci w 1951 pozostawał w separacji. Pod wpływem Behrensa Mies wypracował styl 
łączący zaawansowane możliwości techniczne z klasycyzmem w duchu Karla Friedricha Schinkla. Pewien wpływ 
wywarły na niego również przekonania artystyczne rosyjskich konstruktywistów oraz holenderskiej grupy De Stijl. 

Przełomem w karierze Miesa było opublikowanie szkiców wieżowca na trójkątnej działce w Berlinie. Kolejne 
publikowane radykalnie modernistyczne projekty, w tym betonowego biurowca oraz ceglanej i betonowej willi, choć 
niezrealizowane, przez dłuższy czas ustalały standardy nowoczesnego projektowania. W latach 1930–1932 był 
dyrektorem Bauhausu. Od połowy lat 20. Mies rozpoczął współpracę z projektantką form przemysłowych i 
wnętrz Lilly Reich, która stała się również jego partnerką życiową. 

W roku 1937, widząc brak zainteresowania swoją architekturą w Niemczech pod rządami nazistów wyjechał do 
Stanów Zjednoczonych. Po krótkim pobycie w Niemczech w kolejnym roku, związanym z uregulowaniem spraw 
zawodowych osiadł w USA na stałe i zamieszkał w Chicago, gdzie zaproponowano mu stanowisko kierownika Szkoły 
Architektury w Armour School of Technology (późniejszego Illinois Institute of Technology – IIT). Zgodził się objąć to 
stanowisko pod warunkiem całkowitej swobody w projektowaniu campusu uczelni. Powstały tam niektóre z jego 
najsłynniejszych budynków, włączając w to Crown Hall, siedzibę Szkoły Architektury IIT. 

Rohe jest znany z aforyzmów „mniej znaczy więcej”, a także „Bóg jest ukryty w szczegółach”, w których zawarł swoje 
najważniejsze poglądy na architekturę. Dążył do stworzenia neutralnej przestrzeni za pomocą architektury 
opierającej się na uczciwości wobec materiału i strukturalnej jedności. W ciągu ostatnich dwunastu lat życia doszedł 
do wizji monumentalnej architektury „skóry i szkieletu”. Jego późne dzieła stanowią znakomite podsumowanie życia 
poświęconemu idei uniwersalnej, wyrafinowanej w swej prostocie architektury. W urbanistyce proponował oparcie 
się o swobodną kompozycję, opartą jednak na rygorystycznym rastrze i klasycznie wyważonych proporcjach. 

Nazwa obiektu ……………………………………………. 

Miejscowość ……………………………………………. 

 

 

 

 

MODERNIZM

NURT 
KONSTRUKCYJNY

WALTER GROPIUS

MIES VAN DER ROHE

LE CORBUSIER

THEO VAN DOESBURG

GERRIT RIETVELD

EL LISSITZKY

WLADIMIR TATILN

NURT 
EKSPRESYJNO-

ORGANICZNY

PETER BEHRENS

HANS POELZIG

ERICH MENDELSOHN

FRANK LLOYD WRIGHT

STYL 
MIĘDZYNARODOWY
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Seagram Building w ………………………………….. 

Lata budowy ………………………………………….. 

Rohe chciał, żeby elementy konstrukcyjne budynku były widoczne. Budynek 
Seagram, podobnie jak praktycznie wszystkie duże budynki tamtych czasów, został 
zbudowany ze stalowej ramy, na której zawieszono szklane ściany parawanowe. 
Architekt wolałby, aby stalowa rama była widoczna dla wszystkich; jednak 
amerykańskie przepisy budowlane wymagały, aby cała stal konstrukcyjna była 
pokryta materiałem ognioodpornym, zwykle betonem , ponieważ niewłaściwie 
zabezpieczone stalowe kolumny lub belki mogą topnieć i zawodzić w razie pożaru. 
Beton ukrył konstrukcję budynku - coś, czego Rohe chciał za wszelką cenę uniknąć - 
więc zaproponował zamiast tego niestrukturalne brązowe belki dwuteowe. Są one 
widoczne z zewnątrz budynku i biegną pionowo, jak szprosy, otaczając duże szklane 

okna. Od tego czasu ta metoda konstrukcji wykorzystująca wewnętrzną żelbetową powłokę do podparcia większego budynku 
niestrukturalnego stała się powszechna. Zgodnie z projektem budynek wykorzystał 1500 ton brązu w swojej konstrukcji.  

 

   

 

Le Corbusier, właściwie Charles-Édouard Jeanneret-Gris (1887 - 1965)  

Francuski architekt szwajcarskiego pochodzenia, urbanista, malarz i rzeźbiarz, czołowy przedstawiciel stylu 
międzynarodowego. Jego wszechstronna działalność wpłynęła nie tylko na architekturę, ale także na sztuki 
plastyczne i urbanistykę. W czasie pierwszej wojny światowej żył w neutralnej Szwajcarii gdzie uczył innych teorii 
architektury z użyciem nowoczesnej techniki w szkole artystycznej w La Chaux-de-Fonds. W wieku 29 lat osiadł na 
stałe w Paryżu. W roku 1917 otworzył tam własną pracownię architektoniczną. Od 1919 wydawał gazetę 
artystyczną Ésprit Nouveau (Nowy duch), w której swoje artykuły o architekturze podpisywał „Le Corbusier”. Jego 
pseudonim przypomina francuskie słowo Le corbeau (kruk) i zdarzało się, że rysował go przy okazji składania swojego 
podpisu. Le Corbusier już w czasie swych pierwszych podróży studialnych zachwycał się klarownością przestrzeni 
panującą w klasztorach. Klasztorna cela była jedną z inspiracji do stworzenia Pavillon de l’Esprit Nouveau (Wystawa 
Międzynarodowa w 1925 w Paryżu), który zrewolucjonizował architekturę i projektowanie wnętrz. Pawilon ten, a 
właściwie modelowy jednoprzestrzenny dom jednorodzinny z antresolą i loggią, rozpoczął szerzenie się nowej myśli 

architektonicznej. W planie przypomina on 
celę benedyktyńskiego mnicha. Pavillon de 
l’Esprit Nouveau był elementem 
idei Immeubles-Villas, dużego 
wielkomiejskiego budynku mieszkaniowego 
łączącego cechy domu jedno- i 
wielorodzinnego. Dzięki tej wystawie Le 
Corbusier został szeroko zauważony.  
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Wystawa_Sztuki_Dekoracyjnej_i_Wzornictwa
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W roku 1915 Le Corbusier sformułował słynne pięć zasad nowoczesnej konstrukcji budynku, które opublikował w 
1922: 

1. dom w konstrukcji szkieletowej posadowiony na słupach, 
2. wolna elewacja (brak uprzywilejowania którejkolwiek z fasad), 
3. poziome pasy okien (tzw. wstęgowe okna), 
4. swoboda komponowania planów kondygnacji, 
5. płaski dach i odprowadzenie wody do środka budynku (rynny wewnętrzne). 

    

 

Nazwa obiektu, miejscowość ………………….………………………… 

Cechy ……….………………………………………………………………………… 

……………………….…………………………………………………………………………. 

…………………….……………………………………………………………………………. 

…………………….……………………………………………………………………………. 

……………….…………………………………………………………………………………. 

Nazwa obiektu, miejscowość …………………………………………………………………….. 

Opis ………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Modulor rozumiany jest często jako schemat ergonomiczny, ale w rzeczywistości 
większość miar i wysokości była zmieniana kilkukrotnie, od 216 do 226 cm (człowiek z 
wyciągniętą ręką). System ten był bowiem próbą pogodzenia kilku problemów: 
odniesienia się do tradycji złotego podziału i ciągu Fibonacciego, połączenia klasycznych 
proporcji ze skalą człowieka i sposobami jego percepcji, stworzenia wydajnego systemu 
prefabrykacji oraz pogodzenia dwóch systemów miar: europejskiego (metrycznego) i 
amerykańskiego (imperialnego). 
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Nazwa obiektu 

…………………………………………………………………… 

Miejscowość  

…………………………………………………………………… 

Źródło inspiracji 

…………………………………………………………………… 

Elementy symboliczne: 
1. Wybór miejsca - konieczność wejścia niemal procesyjnego na górę, by dostać) się do świątyni (inspiracja 

pobytem na Akropolu ateńskim). 
2. Napisy i znaki na oknach: gwiazda, pięciokąt, słońce, księżyc, ptaki – nawiązanie do dawnych kultur, próba 

stworzenia uniwersalnego języka plastycznego. 
3. Światło: 

a) Nad prezbiterium zawisła nieregularna siatka przeszklonych małych  otworów w skorupie nawy: to układ 
konstelacji Oriona - symbol nieskończonego, kosmologicznego Boskiego porządku.  
b) Kolejna symboliczna sekwencja świetlna jest mało czytelna, chociaż  Corbusier wyjaśnił jej ideę: 
prostopadłościenna bryła betonowego ołtarza  została z jednej strony wspornikowo zawieszona nad 
posadzką prezbiterium - po to, by zostać podparta symbolicznie (jak podporą) strumieniem światła 
wydobywającego się z przeszklonego otworu niższej kondygnacji: poziomu wspólnoty parafialnej. To ona, 
wspólnota, wspiera ołtarz - bo jest Kościołem. 

 

Frank Lloyd Wright (1867 - 1959) 

Czerpał natchnienie z natury, a do swych prac wykorzystywał naturalne materiały budowlane. Choć jego projekty 
stały się inspiracją dla rozwoju stylu międzynarodowego, nie identyfikował się z nim i nie podzielał fascynacji 
funkcjonalistyczną sztuką architektoniczną – można go nazwać prekursorem architektury organicznej, czyli 
wkomponowanej i zespolonej z naturą. Jego budowle charakteryzowała przy prostocie bryły i dużej funkcjonalności 
rzutu ornamentyka, także w postaci ukrytego ornamentu, nie stronił też od form monumentalnych. 

Domy preriowe  

Domy preriowe miały być dopasowane do krajobrazu amerykańskich równin - z przewagą horyzontalnych linii, niskim dachem, 
dużymi przeszkleniami. W tańszym wariancie okna były niewielkie, ale liczne. Otwarte wnętrze było więc wypełnione światłem. 
W centrum umieszczone było najczęściej duże wspólne pomieszczenie z kominkiem. Architekt projektował takie obiekty przez 
dekadę, od ok. 1901 do 1911 roku, a do najbardziej znanych należą między innymi Robie House oraz Coonley House. 

Nazwa budowli ………………………………………………………… 

Miejscowość ………………………………………………………… 

 

 

 

 

Nazwa obiektu 

……………………………………………………………. 

Miejscowość  

……………………………………………………………. 

Lata budowy 

……………………………………………………………. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1867
https://pl.wikipedia.org/wiki/1959
https://pl.wikipedia.org/wiki/Styl_mi%C4%99dzynarodowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_organiczna
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Spośród poniższych informacji wybierz i zaznacz trzy, które dotyczą Domu nad wodospadem 

A. Znajduje się pod Paryżem 

B. Powstał w 1. połowie XX wieku 

C. Został w całości zbudowany z drewna 

D. Jest przykładem architektury organicznej 

E. Ma okna wypełnione witrażami 

F. Jest to dzieło eklektyczne 

G. Jego architektem jest Frank Lloyd Wright 

 

Nazwa obiektu 

…………………………………………………… 

Miejscowość 

…………………………………………………… 

Funkcja  

…………………………………………………… 

 

 

Gmach, będący ostatnim wielkim dziełem Wrighta, spolaryzował krytyków. Od strony ulicy przypomina cylindrycznie 
zwiniętą, białą wstęgę, nieco szerszą na górze, niż na dole. Spirala zwieńczona jest szklaną kopułą. Wygląd budynku 
różni się zasadniczo od większości typowej zabudowy Manhattanu, otaczającej muzeum. Było to zamierzeniem 
Wrighta, który chciał by pobliskie Metropolitan Museum of Art wyglądało w porównaniu z jego projektem jak 
"protestancka stodoła". Wnętrze muzeum ma kształt wznoszącej się spirali. Obrazy wystawiane są na ścianach 
spirali, a także na dodatkowych poziomach. Krytyka dotyczyła słabego oświetlenia wewnątrz budynku i problemów z 
prawidłową ekspozycją dzieł, wystawianych w płytkich niszach bez okien, umieszczonych wokół tworzącego spiralę 
przejścia. Pomimo tego, że wnętrze oświetlone jest przez duży świetlik, nisze zacienione są przez przejście, co w 
dużej mierze powoduje konieczność oświetlania dzieł sztuki sztucznym światłem. Ściany nisz nie są idealnie pionowe 
i płaskie (większość jest nieco wklęsłych), co powoduje, że wiszące płótna odstają od ścian. Ograniczona ilość miejsca 
w niszach każe z kolei umieszczać większość rzeźb na cokołach pośrodku przejścia. Przed otwarciem muzeum 
dwudziestu jeden artystów (w tym Willem de Kooning) podpisało listowny protest przeciwko wystawianiu ich dzieł w 
taki sposób. 

W 1992 do budynku dobudowano wieżę w kształcie prostopadłościanu, wyższą od zaprojektowanej przez Wrighta 
spirali. Do tego czasu gmach muzeum zyskał status ikony, tym samym zmiana oryginalnego projektu Wrighta była 
powodem wielu kontrowersji. 

 

Spośród wymienionych obiektów architektonicznych podkreśl trzy, które są dziełami Le Corbusiera.  

A. Budynki Bauhausu w Dessau 

B. Unite d’Habitation w Marsylii 

C. Opera w Sydney 

D. Kaplica w Ronchamp 

E. Willa Savoye w Poissy 

F. Dom nad wodospadem 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Museum_of_Art
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awietlik_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Willem_de_Kooning
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Oscar Niemeyer (1907 - 2012)  

Niemeyer, wywodzący się z rodziny żydowskiego pochodzenia, dorastał w środowisku artystycznym. Szybko 
wytworzył jednak swój osobisty styl, osadzający modernizm w miejscowym klimacie kulturowym. 
W 1945 wstąpił do Brazylijskiej Partii Komunistycznej, której członkiem pozostał do roku 1990. Poglądy polityczne 
Niemeyera – zaangażowanego komunisty – mają duży wpływ na jego twórczość, lecz były również powodem 
poważnych perturbacji w życiu architekta. Niemeyer był aktywnym działaczem lewicowym. Po przejęciu władzy w 
Brazylii przez wojskową juntę został zmuszony do emigracji, którą spędził głównie we Francji. Przyjaźnił się z wieloma 
komunistycznymi liderami, m.in. z Fidelem Castro. Zaprojektował także siedzibę Francuskiej Partii Komunistycznej. 
Po przejęciu w 1964 władzy w Brazylii przez juntę zakazano mu wykonywania zawodu, a w 1966 zmuszono do 
opuszczenia kraju, sugerując wyjazd do ZSRR. Architekt osiedlił się wówczas we Francji. 
W 1928 Niemeyer ożenił się z Annitą Baldo. Małżeństwo przetrwało 76 lat do jej śmierci w roku 2004, a Niemeyer ma 
z niego córkę Anę Marię. W 2006 prawie 99-letni, owdowiały architekt ożenił się ponownie ze swoją młodszą o 38 lat 
sekretarką. 

 

 

Wulkan – instytucja kultury w Hawrze (Francja). Wybudowany przez Oscara 
Niemeyera w 1961, jako dom kultury. Obecnie mieści kino, teatr, studia 
nagrań i inne instytucje kulturalne. Z uwagi na wygląd żartobliwie 
nazywany kubkiem jogurtu.  

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1907
https://pl.wikipedia.org/wiki/2012
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brazylijska_Partia_Komunistyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyktatura_wojskowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Socjalistycznych_Republik_Radzieckich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hawr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oscar_Niemeyer
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oscar_Niemeyer
https://pl.wikipedia.org/wiki/1961
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Hugo Alvar Henrik Aalto (1898 - 1976) 

fiński modernistyczny architekt i projektant form przemysłowych. 

 

  

  

 

Maciej Nowicki (1910-1950) 

Nazwa obiektu 

………………………………………………………… 

Miejscowość 

………………………………………………………… 

Idea nowych obiektów dla North 
Carolina State Fair – Targów 
Stanowych Północnej Karoliny w 

Raleigh narodziła się w momencie idealnym dla architektury nowego, humanistycznego funkcjonalizmu, za którym 
optował Nowicki. Dorton – bezpośredni inwestor – życzył sobie „obiektu nie z tego świata”. I faktycznie, jest on 
zupełnie out of this world: Arena wyrasta do dziś z płaskiego, trawiasto-błotnistego terenu, a zarzucona koncepcja 
całego kompleksu targowego nie została nigdy zrealizowana po tragicznej śmierci Nowickiego. Abstrakcja formy – 
zarzut stawiany modernistom – jest tym większa, że podczas dorocznych Targów obiekt góruje nad jarmarkiem. Pod 
wyrafinowanymi krzywiznami dachu, na klepisku odbywa się rodeo. Oryginalna funkcja to przestrzeń wystawowa dla 
targów bydła. Prostota idei Nowickiego polega na przekryciu obiektu dachem wiszącym ze stalowej siatki linowej 
zawieszonej na dwóch przecinających się, żelbetowych łukach parabolicznych. Konstrukcja idealnie wykorzystuje 
możliwości materiałów – ściskanego żelbetu i rozciąganej stali.  

Pierwotnie projektowane pokrycie powłoką neoprenową zastąpiono pokryciem z izolowanej blachy falistej. Wbrew 
wizji Nowickiego, gdzie idealne przecięcie łuków nie posiada dodatkowych podpór, wykonano kolumny pod 
przegubami. Pod przecięciem łuków znajdują się wejścia na arenę. Zbyt drobny rytm podpór i zbyt potężny przekrój 
oparcia trybun w zrealizowanej Arenie niwelują niestety nieco efekt śmiałej konstrukcji dachu.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/1898
https://pl.wikipedia.org/wiki/1976
https://pl.wikipedia.org/wiki/Finlandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Modernizm_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architekt
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Jørn Oberg Utzon (1918 - 2008)  

Nazwa obiektu 

……………………………………………………………………………………………. 

Miejscowość 

……………………………………………………………………………………………. 

Funkcja 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Przyporządkuj nazwisko architekta zaprojektowanej przez niego budowli. 

Architekci: 

a) Gerrit Thomas Rietveld 

b) Walter Gropius 

c) Frank Lloyd Wright 

d) Le Corbusier 

e) Antoni Gaudi 

f) Louis Henry Sullivan 

 

Nazwy budynków Architekt 

Siedziba szkoły Bauhaus w Desssau  

Dom nad wodospadem w Pensylwanii  

Kaplica pielgrzymkowa w Ronchamp  

Willa Schroedera w Utrechcie  

Sagrada Familia w Barcelonie  

 

 

Nazwa budowli 

…………………………………………………… 

Miejscowość 

…………………………………………………… 

Architekt 

…………………………………………………… 

Funkcja 

…………………………………………………… 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1918
https://pl.wikipedia.org/wiki/2008
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Eero Saarinen (1910 - 1961)  

Amerykański architekt i projektant wnętrz pochodzenia fińskiego, jedna z najważniejszych postaci amerykańskiej 
architektury lat 50. XX wieku. Współtworzył specyficzny dla Stanów Zjednoczonych, zindustrializowany styl 
międzynarodowy, wzbogacony o doświadczenia europejskiego modernizmu. Z betonu formował śmiałe, organiczne 
formy. Wynalazł nowe materiały, które odtąd zaczęły być stosowane w budownictwie, m.in. eksperymentując z 
materiałami samochodowymi, skonstruował szyby, które odbijały 70% światła słonecznego dobiegającego z 
zewnątrz, a przyciemniały wnętrze budynku. Stosował porcelanową emalię, którą pokrywał ściany betonowe, stal z 
naturalną warstwą patyny, nazwaną COR-TEN, dzięki której metal nie ulegał korozji i był zabezpieczony przed 
opadami atmosferycznymi. 

 

Terminal Trans World Airlines na Lotnisku Kennedy'ego w Nowym Jorku, 1956-62 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1910
https://pl.wikipedia.org/wiki/1961
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architekt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Projektant_wn%C4%99trz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Styl_mi%C4%99dzynarodowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Styl_mi%C4%99dzynarodowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Modernizm_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Emalia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Patyna
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=COR-TEN&action=edit&redlink=1
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Postmodernizm 

Wyłonił się w latach 60. XX wieku jako reakcja na modernizm, który ascetyczną formą, prostotą i oszczędnością 
przestał fascynować zarówno odbiorców, jak i wzbudzał coraz mniejszy aplauz wśród młodych architektów, którzy 
widzieli w nim przewidywalność i powtarzalność. Modernistyczne hasło „mniej znaczy więcej” (Ludwig Mies van der 
Rohe) musiało ustąpić myśli „im mniej, tym nudniej” (Robert Venturi). Termin postmodernizm pojawił się po raz 
pierwszy już w 1945 roku w wypowiedzi Josepha Hadnuta jako post-modern house, jednak za właściwą datę jego 
narodzin uznaje się rok 1965, kiedy ukazała się publikacja Jane Jacobs The Death and Life of Great American 
Cities i Roberta Venturiego Complexity and Contraddiction in Architecture (Złożoność i sprzeczność w architekturze) 
oraz Learning from Las Vegas. To właśnie Robert Venturi w swojej książce z 1966 roku wypowiedział się o zmierzchu 
modernizmu. 

Przedrostek „post”, jak pisał Charles Jencks w eseju What is Post-Modernism z 1986, wskazuje zarówno na zerwanie 

z poprzednią epoką, jej zamknięciem, jak i na świadome transcendowanie jej ideałów. Postmodernistyczny znaczy 

tyle, co ponowoczesny, po-awangardowy, różny od postawy awangard, dystansujący się od niej, ale niekoniecznie 

z nią sprzeczny. Wspólny z postawą awangardową jest wybiórczy, arbitralny stosunek do tradycji artystycznej, 

relatywizm – wynikają one jednak z innych przesłanek. Postmodernizm kładzie nacisk na konstruktywizm 

i narratywizm kulturowy, sam termin jest płynny i bywa różnie definiowany przez teoretyków, często stosowana jest 

analogia do manieryzmu.  

Architektura postmodernistyczna cechuje się pluralizmem i złożonością. Zdaniem postmodernistów, architektura nie 

musi ulegać duchowi czasu i postępowi technicznemu, zaś przede wszystkim powinna zależeć od kontekstu, nastroju 

czy wreszcie osobistych upodobań architekta i inwestora. 

Za właściwą datę narodzin postmodernizmu można uznać okolice roku 1965. Przełomem było ukazanie się 

publikacji Jane Jacobs The Death and Life of Great American Cities i Roberta Venturiego  Złożoność i sprzeczność w 

architekturze oraz Learning from Las Vegas. Modernizmowi 

zarzucano brak wyrazu i bezduszność. Jacobs uważała, że w 

planowaniu miast nie należy dążyć do uproszczenia struktury, 

lecz jedynie organizować skomplikowany system, Venturi 

przykładał wielkie znaczenie także do dowcipu i ironii w 

architekturze. Narastająca krytyka modernizmu miała swą 

kulminację w 1972, gdy nastąpiło wyburzenie 

czternastopiętrowych wielkopłytowych apartamentowców 

w St. Louis, wzniesionych dwadzieścia lat wcześniej przez 

Minoru Yamasakiego. 

 

Nazwa budowli ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Architekt  ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Miejscowość ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Opis  ………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pluralizm_(filozofia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/1965
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jane_Jacobs
https://pl.wikipedia.org/wiki/Robert_Venturi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ironia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1972
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_p%C5%82yta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Saint_Louis
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Na podstawie ilustracji określ: 

   

a) Autora projektu   ........................................................................................ 

b) Nazwę obiektu oraz miejscowość ........................................................................................ 

Autor inspirował się sztuką grecką i rzymską. Wskaż: 
- dwa elementy świadczące o źródłach pochodzących z greckiego antyku 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

- dwa elementy świadczące o źródłach pochodzących z rzymskiego antyku 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 
 

 

 

 

Nazwa obiektu …………………………………………………………………………………. 

Miejscowość …………………………………………………………………………………. 

Czas  powstania …………………………………………………………………………………. 

Architekt …………………………………………………………………………………. 

Wskaż, jakiej idei poświęcony jest budynek: 

a) ofiarom wojen rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich 

b) głodującym w Afryce 

c) uczczeniu ludzkości i idei humanitarnych 
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Zapoznaj się z sylwetką artysty:  

Richard Buckminster Fuller (1895 - 1983) 

Był przedstawicielem szeroko pojętego konstruktywizmu i pionierem architektury high-tech. Wsławił się 
skonstruowaniem 'kopuły geodezyjnej', budynku, którego półsferyczny szkielet wypełniony wielokątami dawał 
zaskakujące rezultaty pod względem wytrzymałości, stabilności i łatwości wybudowania w połączeniu z niskimi 
kosztami. Wspólnie z Kennethem Snelsonem wynalazł tensegrity – element konstrukcyjny, w którym następuje 
wzajemna stabilizacja elementów rozciąganych i ściskanych. Otrzymał w sumie 25 patentów oraz był autorem 48 
książek. Stworzył spójny system, w którym połączył rozważania metafizyczne z pragmatyczną realizacją 
architektonicznych wynalazków. Fuller projektował zarówno inteligentne domy (Dymaxion House), jak i ekologiczne 
samochody (Dymaxion Car).  

Fuller stworzył całą kosmografię, w której budowa wszechświata oparta jest na bryłach platońskich a rzeczywistość 
jest ludziom bezpośrednio niedostępna. W książce pt. Operating Manual for Spaceship Earth przedstawił ziszczającą 
się wizję świata, który wyczerpuje wszystkie zasoby naturalne. Nie postulował jednak powrotu do natury. Jedyny 
ratunek znajdował się w postępującym rozwoju technologicznym, który umożliwi ludziom eksplorację wszystkich 
możliwości statku zwanego Ziemią bez zagrożeń dla działania całego synergicznego systemu Wszechświata. Cykl 
projektów Inventions: Twelve Around One pokazuje myślowe mapy, po których poruszał się Fuller. Pokazuje 
holistyczną wizję świata z perspektywy zarówno fizycznej, jak i metafizycznej. Rozszerzenie świata nauki na świat 
sztuki i odwrotnie. Projekt fulerenów, przestrzennych brył złożonych z foremnych wielokątów okazał się odkryciem 
znacznie wykraczającym poza granice dyscyplin.  

Dymaxion 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstruktywizm_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_high-tech
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopu%C5%82a_geodezyjna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Snelson
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tensegrity
https://pl.wikipedia.org/wiki/Patent
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High-tech  

High-tech jest stylem w architekturze współczesnej, który cechuje się wykorzystywaniem nowych technologii 

w konstrukcji oraz technicznym wyposażeniu budynków. Twórcy nawiązują w projektach do industrialnej wyobraźni. 

W stylu high-tech istotny jest sam obiekt jako dzieło sztuki, a nie jako funkcjonalny element zagospodarowanie 

przestrzeni. Główną cechą charakterystyczną nurtu hi-tech jest podkreślenie roli dekoracyjnej elementów które 

znajdziemy w każdym wnętrzu tj. konstrukcji, systemów elektrycznych czy hydraulicznych. Elementy techniczne, 

szczególnie powtarzalne (żaluzje i ich mechanizmy napędowe, baterie słoneczne), stanowią rodzaj 

nowoczesnego ornamentu.  Zgodnie z teorią aranżacji hi-tech elementy te powinny być widocznie wyeksponowane. 

Już modernistyczni architekci pierwszej połowy XX wieku doceniali nowoczesne techniki budowlane i nowe 

materiały, takie jak stal, beton i szkło. W ostatnich dekadach XX wieku technologia bardzo szybko się rozwijała, 

zwłaszcza dziedziny związane z konstrukcją samolotów, badaniem przestrzeni kosmicznej oraz szeroko 

rozumianej telekomunikacji, zwłaszcza komputerowej. Rozwój dotyczył nie tylko nowych urządzeń i materiałów, lecz 

także zintegrowanych procesów badawczo-konstrukcyjnych, które w stosunkowo konserwatywnej 

branży budowlanej przenikają z dużym opóźnieniem. Jednocześnie w zaawansowanych technicznie budynkach 50 

procent kosztów inwestycji stanowi techniczne wyposażenie obiektu, a zatem systemy elektryczne, 

teleinformatyczne, hydraulika i klimatyzacja. Wraz z konstrukcją nowoczesnego budynku i urządzeniami 

wewnętrznej komunikacji pionowej (windy, schody ruchome itp.) technologia jest dominującą stroną każdego 

budynku i wnętrza. Projektowanie architektoniczne opracowane przy wykorzystaniu zaawansowanej technologii, 

określane popularnie terminem high-tech, dąży do zintegrowania wyposażenia technicznego z architekturą i 

strukturą budynku, czyni te systemy widocznymi i maksymalnie wzmacnia ich oddziaływanie zarówno funkcjonalne, 

jak i wizualne. Z terminem high-tech w architekturze wiąże się pojęcie inteligentnego budynku, w którym konstrukcja 

i instalacje są projektowane jako niepodzielna całość. 

Jednym z pierwszych budynków high-tech jest 

paryskie Centrum Pompidou (1972-1977), 

zaprojektowane przez Renza Piano i Richarda 

Rogersa, zawdzięczające nazwę francuskiemu 

prezydentowi, który zainicjował powstanie 

budynku. Budynek mieści: Narodowe Muzeum 

Sztuki Nowoczesnej, Ośrodek Wzornictwa 

Przemysłowego, Publiczną Bibliotekę Informacyjną, Instytut Badania 

i Koordynacji Akustyki i Muzyki (w podziemiach) oraz kino, sekcję dziecięcą, 

bary, restauracje.  

Nowoczesne rozwiązania:  

• Instalacje poprowadzone na zewnątrz budowli 

• Kolor każdej instalacji odpowiada innej funkcji (niebieski to układ 
klimatyzacyjny, żółty – instalacje elektryczne, czerwony – komunikacja, a 
zielony to wodociągi) 

• Wprowadzenie wyrazistego koloru w elewacji 

• Klatka schodowa poprowadzona na zewnątrz budynku 

• Otwarta konstrukcja wnętrza 

• Potraktowanie budowli jak maszyny bez obudowy 

• Wykorzystanie nowoczesnych materiałów 

• Elementy konstrukcji pełnią rolę dekoracji elewacji 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stal
https://pl.wikipedia.org/wiki/Beton
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szk%C5%82o
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samolot
https://pl.wikipedia.org/wiki/Astronautyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Telekomunikacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komputer
https://pl.wikipedia.org/wiki/Budownictwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Inwestycja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klimatyzacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Winda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Schody_ruchome
https://pl.wikipedia.org/wiki/Inteligentny_budynek
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Norman Robert Foster, Lord Foster of Thames Bank (ur. 1935)  

Ukończył studia na Uniwersytecie Manchesterskim, na Wydziale Architektury i Urbanistyki, a także Uniwersytet 
Yale’a, na Wydziale Architektury. Jest założycielem międzynarodowego biura architektonicznego Foster and 
Partners z siedzibą w Londynie. Niektóre jego realizacje można zaliczyć do nurtu high-tech. 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1935
https://pl.wikipedia.org/wiki/University_of_Manchester
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Yale%E2%80%99a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Yale%E2%80%99a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Foster_and_Partners
https://pl.wikipedia.org/wiki/Foster_and_Partners
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Dekonstruktywizm  

To ruch postmodernistycznej architektury, który pojawił się w latach 80. XX wieku. Nazwa pochodzi od idei 
dekonstrukcji francuskiego semiotyka Jacquesa Derridy, który uważał, że znaczenie danego tekstu wynika z różnicy 
pomiędzy użytymi słowami, a nie z odniesienia do rzeczy, które one oznaczają. Rozwój dekonstruktywizmu 
architektonicznego rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych, gdy architekci zaczęli przekładać filozofię Derridy na 
język projektowania budynków. Ruch zapoczątkował Peter Eisenman (urodzony 1932), który zaczął tworzyć projekty 
domów rozczłonkowanych, przeciwstawnych geometrii klasycznego modernizmu. Architektura dekonstruktywizmu 
charakteryzuje się brakiem harmonii, ciągłości i symetrii, a głównym założeniem jest idea defragmentacji.  

Frank Owen Gehry, właśc. Ephraim Goldberg (ur. 1929)  

Frank Gehry urodził się w 1929 roku w Toronto, w rodzinie polskich Żydów. Jego matka pochodziła z Łodzi, a 
dziadkowie są pochowani na cmentarzu żydowskim w tym mieście. Na studia wyjechał do Kalifornii, gdzie w 1954 
roku ukończył architekturę na University of Southern California w Los Angeles. Naukę kontynuował na Harvard 
Graduate School of Design, zgłębiając wiedzę o urbanistyce. W 1961 roku zamieszkał w Paryżu, gdzie miał możliwość 
poznania projektów le Corbusiera i Balthasara Neumanna. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych w 1962 roku 
założył swą własną pracownię w Los Angeles. Przez pierwsze lata działalności, Frank Gehry nie znajdował inwestorów 
dla swych śmiałych projektów. Przełomem okazał się być rok 1978 oraz budowa jego własnego domu w Santa 
Monica. Dekonstruktywistyczna forma domu oraz użycie niekonwencjonalnych materiałów ugruntowały jego pozycję 
w awangardzie architektury tamtego okresu. Dom Gehry’ego stał się atrakcją dla turystów, a dla niego samego 
przepustką do innych zleceń.  

Budynki Franka Gehry’ego przykuwają uwagę niekonwencjonalną formą. Przełamują tradycyjną przestrzeń miejską, 
odznaczają się na tle innych budowli, często stając się największą atrakcją okolicy. Ich awangardowy charakter 
przejawia się w wykorzystaniu rożnych, pozornie niepasujących do siebie materiałów (tytanu, kamienia, siatki 
drucianej itp.). Często składają się w kolaż złożony z kilku, współgrających ze sobą powyginanych brył, przechylonych 
ścian i pofalowanych powierzchni. 

Nazwa obiektu …………………………………………………………………………………. 

Miejscowość …………………………………………………………………………………. 

Funkcja …………………………………………………………………………………. 

Styl: dekonstruktywizm / postmodernizm/ ponowoczesność 

Cechy budynku typowe dla stylu, który reprezentuje: dynamiczna 
forma, falujące elewacje / pofalowane płaszczyzny / silnie 
przechylone ściany, płynność linii / krzywolinijne kształty, asymetria, 

kontrolowany chaos, nieregularna bryła, rzeźbiarski charakter bryły, bryły o różnorodnych kształtach scalone ze sobą 
/ zastosowana idea fragmentacji, wykorzystanie blachy tytanowej i szkła, nie ma tradycyjnych ścian i dachu / efekt 
zaskoczenia / zaburzenie / przemieszczenie, atektoniczne formy, brak logiki struktury architektonicznej, 
rozczłonkowanie bryły, odejście od tradycyjnych zasad konstrukcji architektury. 

 

     

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1929
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Daniel Libeskind (ur. 1946)  

 

Nazwa obiektu …………………………………………………………………….. 

Miejscowość  …………………………………………………………………….. 

Czas powstania …………………………………………………………………….. 

Budynek to tak naprawdę opowieść o żydowskich losach. Oglądany 
z góry przypomina zdekonstruowaną gwiazdę Dawida. Zimne 
metalowe ściany poprzecinane ukośnymi szczelinami odnoszą się 
do najtrudniejszych kart w historii i wyrażają ból i cierpienie, jakich 
doznał naród żydowski. Sam kształt budynku wyznaczają trzy osie: 
ciągłości historii, odchodząca od niej oś emigracji oraz oś 
Holocaustu. Oś emigracji zakończona jest zewnętrznym Ogrodem 

Wypędzonych, który ma formę 48 słupów wypełnionych ziemią z Izraela (to nawiązanie do roku odzyskania 
niepodległości tego kraju) i przechylonych od pionu pod kątem 12 stopni, co u znajdujących się w ogrodzie osób 
wywołuje poczucie dezorientacji - podobnie zdezorientowani byli Żydzi zmuszeni do opuszczenia swoich domów w 
czasie wojny.  

Imperial War Museum North 
w Trafford 

Muzeum ma opowiadać o 
wpływie współczesnych 
konfliktów zbrojnych na 
ludność i społeczeństwo. 
Projektant podzielił budynek 
na trzy podstawowe bryły 
odpowiadające trzem 
elementom: wodzie, ziemi i 
powietrzu rozdzielonym w 

wyniku rozerwania globu w hipotetycznym konflikcie zbrojnym. Stąd kształty - z jednej strony owalne, 
przypominające powierzchnię planety, z drugiej poszarpane i rozdzielone w wyniku wybuchu. 

 

 

Złota 44           1 WTC, Nowy Jork     Projekt Polin          Muzeum Wojskowo-Historyczne Bundeswehry, Drezno 

                

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1946
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Nazwa obiektu …………………………………………………………………………………. 

Miejscowość …………………………………………………………………………………. 

Architekci  …………………………………………………………………………………. 

Posługując się językiem architektury, wybrany projekt opowiada  o tragedii 
przeszłości, żywotności teraźniejszości, ukazując jednocześnie horyzont 
przyszłości. Dynamicznie wznosząca się ku górze forma jest symbolem 
mieszczącego się pod nią muzeum. Tworzy szerokie, spektakularne otwarcie 
przeszłości miasta ku jego przyszłości. Nawiązując do ikonicznej panoramy 
Gdańska z dźwigami stoczniowymi i wieżami kościołów, budynek łączy 
tradycyjne przestrzenie miasta, ich skale, materiały i kolory z muzeum na miarę 
XXI wieku. – Daniel Libeskind 

 

Nazwa obiektu …………………………………………………………………………………. 

Miejscowość …………………………………………………………………………………. 

Architekt  ………………………………………….……………………………………… 

Minimalistyczny gmach został zaprojektowany na planie kwadratu, a 
jego zewnętrzna część została obłożona szklanymi panelami. Pokrywają 
je hebrajskie i łacińskie litery tworzące słowo Polin, które jest 

nawiązaniem do legendy o pierwszych żydowskich osadnikach na ziemiach polskich. Hol główny tworzą wysokie, 
pofalowane ściany, rozcinające gmach równoleżnikowo na dwie nierówne części. Przypomina on swoim kształtem 
wąwóz, co jest nawiązaniem do przejścia Żydów przez rozstępujące się wody Morza Czerwonego w drodze do Ziemi 
Obiecanej, znanego z Księgi Wyjścia. Jego symbolika pozostawia szerokie pole do interpretacji. Według najczęstszej, 
pusta przestrzeń holu głównego to symbol przerwania historii polskich Żydów przez Holocaust. Zdaniem Rainera 
Mahlamäkiego może także symbolizować rozproszenie diaspory żydowskiej po świecie. Nadając ścianom holu 
miękkie, zaokrąglone kształty, architekci chcieli, aby dramatyczne pęknięcie dzielące prostą sześcienną bryłę gmachu 
muzeum nie odstraszało, tylko zachęcało do wejścia. Ściana krzywoliniowa holu została wykonana 
metodą torkretu (betonu natryskowego). Główne wejście do gmachu ma kształt hebrajskiej litery taw, chociaż jak 
przyznał Rainer Mahlamäki, ta litera nie przyszła mu do głowy w czasie projektowania. Na tę literę zaczynają się m.in. 
hebrajskie słowa tarbut („kultura”), toldot („historia”) oraz tewa („arka”). Zgodnie z koncepcją jego twórców, 
budynek ma prostą zewnętrzną formę wpisaną w otaczający je park.  
 

Nazwa obiektu …………………………………………………….…………………………… 

Miejscowość ………………………………………………………………………….……… 

Architekt  …………………………………………………………………………….…… 

 

 

 

 

Które z podanych poniżej obiektów architektonicznych pełniły lub pełnią funkcję muzealniczą? Wybierz i zaznacz 
trzy poprawne odpowiedzi. 

a) Pałac Na Wodzie w Warszawie 

b) „Ogórek” Normana Fostera w Londynie 

c) Ponte Vecchio we Florencji 

d) Centrum Pompidou w Paryżu 

e) Królikarnia w Warszawie 

f) Wieża Einsteina w Poczdamie 

g) Hala Stulecia we Wrocławiu 

h) Kolumna Trajana w Rzymie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Czerwone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99ga_Wyj%C5%9Bcia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zag%C5%82ada_%C5%BByd%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Torkret
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_hebrajski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Taw
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Wykonaj polecenia związane z ilustracją. 

 
 
Budynek posiada następujące elementy i detale architektoniczne (zaznacz trzy poprawne odpowiedzi): 

• szklaną kopułę pełniącą funkcję świetlika 

• główne wejście podkreślone portykiem 

• symetryczne osie podkreślające pionowe podziały budynku 

• formy nawiązujące do wielkiego porządku 

• monochromatyczną elewację 

• tarasy na różnych kondygnacjach 

 

Budynek charakteryzuje się następującymi rozwiązaniami kompozycyjnymi (zaznacz trzy poprawne odpowiedzi): 

• nawiązuje formą do otaczających go budynków 

• składa się z przenikających się brył 

• osią budynku jest zwężający się ku dołowi walec 

• elewacja odzwierciedla podział na kondygnacje 

• jest symetryczny 

• posiada strzelistą, ażurową bryłę 

 

Twórca budynku jest również autorem: 

• Kaplicy w Ronchamp 

• tzw. Domu nad wodospadem w Pensylwanii 

• Obserwatorium Einsteina w Poczdamie 

 

Twórca budynku propagował ideę: 

• architektury organicznej 

• historyzmu 

• funkcjonalizmu 

 

Budynek pełni funkcję: 

• muzeum sztuki nowoczesnej 

• muzeum architektury współczesnej 

• muzeum sztuki nieprzedstawiającej 

 

Architekt założył nowatorski sposób zwiedzania polegający na: 

• schodzeniu wzdłuż obniżającej się rampy 

• przechodzeniu przez amfiladę niewielkich pomieszczeń 

• wchodzeniu do wydzielonych sal z centralnej rotundy 

 


